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HD-AQUA-PUR TREPPENLACK 72x-0008 
 
HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL  je vodou ředitelný jednosložkový lak na schodiště, který lze 
používat jako základní a vrchní lak. 
Při zpracovávání laků ředitelných vodou doporučujeme pracovní postup se zvláštním dodržováním 
čistoty. Aby se zamezilo vysoušení nátěrového materiálu, musí být nádoby neustále dobře uzavřeny a 
chráněny před přístupem vzduchu. Vysušený lak se již nerozpouští a vytváří v nátěru drobné 
nečistoty. Uspokojivých výsledků můžete dosáhnout pouze s čistým a bezvadným pracovním 
materiálem a zařízením. 
 
Použití: 
HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL  je ekologický, vodou ředitelný vícevrstvý lak, který je téměř bez 
zápachu, určený k lakování dřevěných podlah a schodů z masivu. Tento nátěrový systém je možné 
používat na všechny druhy dřeva. U dřevin s vysokým obsahem tříslovin je nutno z důvodu jejich 
zásaditosti předpokládat mírné zbarvení dřeva.  
 
Vlastnosti: 
HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL  je vodou ředitelný jednosložkový disperzní lak, který sám zesíťuje 
a který po zatvrdnutí dosahuje téměř stejných vlastností, jaké mají dvousložkové laky DD. HD-AQUA-
PUR TREPPENSIEGEL je odolný proti  PVC, splňuje požadavky normy DIN 68861 1B a podle normy 
DIN 4102 B2 odpovídá třídě běžné hořlavosti. Při použití jako základní nátěr lak HD-AQUA-PUR 
TREPPENSIEGEL rychle schne, odvětrává bez vzniku bublin a lze jej dobře přebrušovat. Jako krycí 
lak se vyznačuje dobrým rozlivem, vysokou tvrdostí a odolností vůči poškrábání. HD-AQUA-PUR 
TREPPENSIEGEL je nehořlavý, musí se však chránit před mrazem.  
 
Technické údaje o výrobku Hodnoty t ěkavých organických látek 

(VOC) 
Normy:  DIN 68861 část 1 odolnost vůči chemickým látkám 

1 B 
Skutečná hodnota (k okamžitému 
použití): 

86 g/l 

 DIN 68861 část 2 chování materiálu při oděru 2 C Mezní hodnota: 140 g/l 
 DIN 4201 běžná třída hořlavosti B 2 Kategorie: i 
 DIN 53151 přilnavost GTO   
Viskozita: 160s / D4    
Stupeň 
lesku: 

HEDVÁBNĚ 
LESKLÝ 

725-0008   

 MATNÝ 722-0008   
 POLOMATNÝ 723-0008   
 
Zpracování: 
Lak HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL  je připraven k okamžitému použití. Teplota laku by měla být 
cca 18 – 20°C. Nanáší se nástřikem pistolí s pohárkem, stříkacím zařízením Airmix nebo Airless. 
Obvyklá spotřeba materiálu je min. 120 g/m² na jeden nátěr. Plochy  jsou po jedné hodině odolné  
prachu, po dvou hodinách můžete tyto plochy přebrousit. Plochy natřené lakem HD-AQUA-PUR 
TREPPENSIEGEL je možné po zaschnutí přes noc skládat na sebe. Ke zvýšení odolnosti vůči 
chemickým látkám můžete lak HD-AQUA-PUR TREPPENSIEGEL  zesíťovat p řidáním 2% 
zesíťovače HD-PUR-Vernetzer 990-0791 .  
 
Čišt ění: 
Přípravek HD-AQUA Reinigungsmittel 970-0208  
 
Ředění: 
Popř. přidáním 1% - 3% ředidla HD-AQUA-Verdünnung 970-0001  
 
Skladování: minimálně 12 měsíců, při skladování bezpodmínečně chraňte před mrazem.  
 


